
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 165/2012. (XI.23.) Kt. határozattal elfogadott  
2012. évi módosított közbeszerzési terve 

 
 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett eljárási 
típus 

 Az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

Megjegyzés 

 I. Árubeszerzés       

„Art-mozi” projektor beszerzése és üzembe helyezése, 
szerverbeszerzés nemzeti Kbt. 122.§ (7) 

bekezdés a) pontja 2012. április Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzeti 
Kulturális Alap 

„Tapolca Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” jelű 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások: 

 
    

Tamási Áron Művelődési Központba hang- és fénytechnika 
beszerzése 

 
nemzeti Kbt. 122.§ (7) 

bekezdés a) pontja 
2012. július 

 
KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 

 

Tamási Áron Művelődési Központba belső építészeti 
elemek beszerzése nemzeti Kbt. 122.§ (7) 

bekezdés a) pontja 
2012. július 

 
KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 

 
 

A tapolcai Hajléktalanok Átmeneti szállása intézmény 
korszerűsítése keretében eszközbeszerzés 

nemzeti Kbt. 122.§ (7) 
bekezdés a) pontja 

Pályázati bírálat 
függvényében 

 
TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú pályázat /nyertes 

pályázat esetén/ 
 

Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése keretében 
eszközbeszerzés 

 

nemzeti Kbt. 122.§ (7) 
bekezdés a) pontja 

Pályázati bírálat 
függvényében 

 
KDOP-4.2.3-11 kódszámú pályázat /nyertes 

pályázat esetén/ 

Villamos energia kereskedelmi szerződés nemzeti Kbt. 121. §. (1) 
bekezdés b) pontja 2012. október   



 II. Építési beruházás       

„Tapolca Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” jelű 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások: 

 
Tamási Áron Művelődési Központ külső és belső felújítása 

 
 

nemzeti 
 

 
 

Kbt. 122.§ (7) 
bekezdés a) pontja 

 

 
2012. július 

 

 
KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 

 

Wass Albert Könyvtár és Múzeum könyvtárépülete 
felújítása és könyvtárépületben lévő Balatonelektronika Kft. 

üzletének homlokzatfelújítása 
nemzeti 

 
Kbt. 122.§ (7) 

bekezdés a) pontja 
2012. június 

 

KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 
/közös ajánlatkérők/ 

 
„Tapolca Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” jelű 
pályázathoz kapcsolódó keretmegállapodásos eljárások 

írásbeli konzultációja: 
- Tapolca, Ady E. u. – Deák F. u. közötti átjáró  felújítási, 
- Tapolca, Fő tér 12. kertépítési és közműkiváltási, 
- Tapolca 2792/6 hrsz. út burkolat felújítási, 
- Tapolca, Déli városrészi parkoló építési, 
- Tapolca-patak sétány építési, 
- Vasudvar térrendezési munkái 

nemzeti 
Keretmegállapodás 

eljárás 
konzultációja 

2012. március KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 

Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése 

/Tapolca, Dobó István tér és Sümegi út között kerékpárút és 
meglévő gyalogos híd kerékpárúti híddá történő átalakítása/ 

nemzeti Kbt. 122.§ (7) 
bekezdés a) pontja 2012. április KDOP-4.2.2.-11-2011-0004 

kódszámú pályázat 

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése 
/Tapolca 1973, 2138/11, 2138/12 hrsz. utak/ nemzeti Kbt. 122.§ (7) 

bekezdés a) pontja 
2012. június 

-július 
 

 
KDOP-4.2.1/B-11 
kódszámú pályázat 

 
A  tapolcai Hajléktalanok Átmeneti szállása intézmény 

korszerűsítése 
/Tapolca, Arany J. u. 16., 95 hrsz./ 

nemzeti Kbt. 122.§ (7) 
bekezdés a) pontja 

Pályázati bírálat 
függvényében 

TIOP 3.4.2-11/1 
kódszámú pályázat 

/nyertes pályázat esetén/ 
 

Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése nemzeti nyílt Pályázati bírálat 
függvényében 

KDOP-4.2.3-11 
kódszámú pályázat 



  /nyertes pályázat esetén/ 

Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális 
fejlesztése és korszerűsítése 

/Tapolca, Liszt F. u. 12-14., 2031 hrsz./ 
 

nemzeti Kbt. 122.§ (7) 
bekezdés a) pontja 2012. december Belügyminisztérium 

 

Mélyépítési munkákkal együtt megvalósítandó kiegészítő 
kivitelezések elvégzése 

 
nemzeti Kbt. 122.§ (7) 

bekezdés a) pontja 
2012. június 

 KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 

Tapolca, Deák F. u. 2782 hrsz-ú ingatlanon lévő parkoló és 
a parkolóhoz vezető út felújítása vállalkozási szerződés 

keretében  
nemzeti Kbt. 122.§ (7) 

bekezdés a) pontja 2012. szeptember  

Tapolca Városi Rendezvénycsarnok sérült rétegelt fatartója, 
valamint a meglévő fatartók megerősítése vállalkozási 

szerződés keretében 
nemzeti Kbt. 122.§ (7) 

bekezdés a) pontja 2012. október  

III. Szolgáltatás-megrendelés     

Tapolca szennyvíztelep fejlesztés előkészítéséhez 
kapcsolódó Megvalósíthatóság tanulmány készítése nemzeti Kbt. 122.§ (7) 

bekezdés a) pontja 
2012. június 

 

 
KEOP-7.1.0/11 kódszámú pályázat 

/nyertes pályázat esetén/ 
 

A tapolcai Hajléktalanok Átmeneti szállása intézmény 
korszerűsítése keretében kiviteli terv készítése nemzeti Kbt. 122.§ (7) 

bekezdés a) pontja 
Pályázati bírálat 
függvényében 

TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú pályázat 
/nyertes pályázat esetén/ 

Tapolca szennyvíztelep fejlesztés 
előkészítéséhez kapcsolódó elvi engedélyezési terv 

elkészítése 
nemzeti Kbt. 122.§ (7) 

bekezdés a) pontja 
2012. június  

 
 

KEOP-7.1.0/11 kódszámú pályázat 
/nyertes pályázat esetén/ 

 
Tapolca szennyvíztelep fejlesztés 

előkészítéséhez kapcsolódó egyéb tervezés 
nemzeti 

Kbt. 122.§ (7)      
bekezdés a) 

pontja 
2012. június  

 
KEOP-7.1.0/11 kódszámú pályázat 

/nyertes pályázat esetén/ 

Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése keretében 
kiviteli terv elkészítése nemzeti Kbt. 122.§ (7) 

bekezdés a) pontja 
Pályázati bírálat 
függvényében 

KDOP-4.2.3-11 kódszámú pályázat 
/nyertes pályázat esetén/ 

 



Sétány engedélyezési és kiviteli terv elkészítése nemzeti Kbt. 122.§ (7) 
bekezdés a) pontja 2012. június  

 
 

    

     

 
 


